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Ing. Alena Tichá, PhD.
Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
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Doc. Ing. Ladislav Št pánek, CSc.
Doc. Ing. Jaromír íha, CSc.
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senátu:

Doc. RNDr. Josef Dalík, CSc.

Tajemník:

Ing. Tibor Horoš ák, CSc.

Ústavy a pracovišt Fakulty stavební:

1. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
vedoucí Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
2. Ústav fyziky
vedoucí Prof.RNDr. Zden k Chobola,CSc.
3. Ústav chemie
vedoucí Doc.RNDr. Pavla Rovnaníková,
CSc.
4. Ústav stavební mechaniky
vedoucí Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
5. Ústav geodézie
vedoucí Doc.Ing. Josef Vitásek,CSc.
6. Ústav geotechniky
vedoucí Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
7. Ústav pozemního stavitelství
vedoucí Doc. Ing. Milan Vl ek, CSc.
8. Ústav technologie stavebních hmot a dílc
vedoucí Prof. Ing. Rostislav Drochytka,
CSc.
9. Ústav betonových a zd ných konstrukcí
vedoucí Prof.Ing. Ji í Stráský,CSc.
10. Ústav pozemních komunikací
vedoucí Doc.Ing. Jan Kudrna,CSc.
11. Ústav železni ních konstrukcí a staveb
vedoucí Doc.Ing. Pavel Zv ina,CSc.
12. Ústav kovových a d ev ných konstrukcí
vedoucí Prof.Ing. Jind ich Melcher,DrSc.

13. Ústav vodního hospodá ství obcí
vedoucí Ing. Ladislav Tuhov ák, CSc.
14. Ústav vodních staveb
vedoucí Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
15. Ústav vodního hospodá ství krajiny
vedoucí Doc. Ing. Miloš Starý, CSc.
16. Ústav technických za ízení budov
vedoucí Ing. Ji í Hirš, CSc.
17. Ústav automatizace inženýrských úloh
vedoucí Doc.RNDr. Ji í Macur, CSc.
18. Ústav stavební ekonomiky a ízení
vedoucí Ing. Leonora Marková, Ph.D.
19. Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb
vedoucí Mgr. Petr Lízal, CSc.
20. Ústav stavebního zkušebnictví
vedoucí Prof.Ing. Ji í Adámek, CSc.
21. Ústav spole enských v d,
vedoucí PhDr. Darja Da ková
22. Knihovnické informa ní centrum
vedoucí Mgr. Marie Davidová
25. Centrum pro správu výpo etní techniky
vedoucí Ing. Miloslav Zimmermann

Výchova a vzd lávání
Na Fakult stavební v roce 2003 studovalo celkem 4364 student formou prezen ního, kombinovaného a
doktorského studia /stav k 31.12.2003/. Z toho 3446 student v prezen ní form studia, 325 student
v kombinované form studia.
Doktorský studijní program v roce 2003 úsp šn ukon ilo a získalo hodnost Ph.D. celkem 16 student .
V oblasti výchovy a vzd lávání byly veškeré aktivity realizovány tak, aby byly v souladu s dlouhodobými
zám ry jak VUT tak také Fakulty stavební VUT v Brn a sm ovaly k:
- zabezpe ení výuky ve všech doposud akreditovaných magisterských a doktorských studijních programech
v akademickém roce 2002/2003 a akademickém roce 2003/2004
- podání žádosti o prodloužení akreditace stávajících magisterských studijních program Stavební inženýrství
a Geodézie a kartografie
- podání žádosti a k akreditaci návrh nových strukturovaných studijních program na MŠMT R s prezen ní
formou studia a to 3 letého bakalá ského studijního programu Stavitelství, 4 letého bakalá ského studijního
programu Stavební inženýrství, navazujícího magisterského 1,5 letého studijního programu Stavební
inženýrství, t íletého bakalá ského studijního programu Geodézie a kartografie a navazujícího
magisterského 2 letého studijního programu Geodézie a kartografie
- podání žádosti o rozší ení akreditace bakalá ského studijního programu Geodézie a kartografie o nový obor
Vojenská geodézie a kartografie
- podání žádosti o prodloužení akreditace magisterského studijního programu Stavební inženýrství pro obor
Pozemní stavby s výukou v anglickém jazyce a s kombinovanou formou studia pro uchaze e o studium
od akademického roku 2004/2005
- zahájení prací k akreditaci dalších nových, ale i v sou asné dob akreditovaných studijních program , a to s
výukou v cizích jazycích a s kombinovanou formou studia
- dokon ení fakultního integrovaného informa ního systému v oblasti studijních agend.
V roce 2003 úsp šn absolvovalo magisterské studium celkem 501 student , doktorské studium úsp šn
absolvovalo a získalo titul Ph.D. celkem 16 student .
Výzkumná a vývojová innost
innost ve výzkumné a vývojové oblasti byla zam ena p edevším na ty i výzkumné zám ry. Pracovníci
fakulty se podílejí na ešení 7 zahrani ních projekt v rámci 5.RP EU, (nap . CARE S, CARE W, AQUAREC,
Marie Curie Fellowship, INTERACT), dále na 1 projektu v rámci Visegrad Fund (Visero), 2 projektech
Leonardo da Vinci, 2 projektech esko-polské spolupráce, spolupracují na projektu s Norskem, Slovinskem,
Slovenskou republikou a Rakouskem.
FAST je hlavním ešitelem 32 projekt Grantové agentury R, na dalších 9 projektech se podílí jako
spolu ešitel, eší také projekt Ministerstva dopravy a spoj a 4 projekty Ministerstva pr myslu a obchodu.
V rámci Fondu rozvoje vysokých škol bylo ešeno celkem 8 projekt a také 2 projekty Ministerstva školství,
mládeže a t lovýchovy („Komplexní integrace zdravotn handicapovaných student do studijního procesu na
VUT“ a „Vytvo ení a rozší ení strukturovaného programu Stavební inženýrství a Geodézie a kartografie
s kombinovanou formou výuky“ ).
Hlavní sm ry tv r í innosti Fakulty stavební VUT v Brn
Hlavní sm ry tv r í, výzkumné a vývojové innosti vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty
formulované v ,,Dlouhodobém zám ru Fakulty stavební VUT v Brn pro období 2000 až 2005, které byly
dopln ny v roce 2003‘‘. Jedná se o následující nosné sm ry:
• Analýza, metody navrhování, verifikace a identifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních
konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu
vývoj, zhodnocení, ov ení a kalibrace návrhových metod
nové využití konstrukcí z tradi ních materiál
tvorba a vývoj autoadaptivních kompozitních konstrukcí
deterministické a stochastické modelování stacionárních a nestacionárních jev a proces
•
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin
•
Spolehlivost a analýza rizik vodohospodá ských systém a staveb
vývoj teoretických model , tvorba expertních systém
zásobování pitnou vodou, odvodn ní urbanizovaných území, analýza záplavových území,
hydrotechnické stavby
•
Zvyšování kvality vnit ního prost edí budov

•
•
•
•

Vývoj nových konstrukcí a metod navrhování budov z hlediska kritérií a princip trvale udržitelného
rozvoje; optimalizace návrhu
Integrované technologie pro inženýrskou geodézii a digitální mapování
Komplexní a vágn definované inženýrské systémy (teorie, modelování a aplikace výsledk )
Rozvoj ekonomických nástroj pro optimální navrhování a realizaci staveb

Habilita ní a profesorská ízení
Habilita ní a profesorská ízení
Habilita ní ízení pro jmenování docentem úsp šn dokon ili 3 akademi tí pracovníci.
Jmenovací ízení ke jmenování na profesora úsp šn dokon ili 2 docenti.
Doc. Ing. Albert Bradá , DrSc.
obor Soudní inženýrství
Doc. Ing. Jaromír íha, CSc.
obor Vodní hospodá ství a vodní stavby
Studentská tv r í innost
innost v oblasti ST byla koordinována Radou ST a garanty jednotlivých ústav FAST. Ve fakultním kole
v roce 2003 sout žilo celkem 203 prací ve 29 sekcích. V mezinárodním kole ST v Bratislav sout žilo za
FAST 18 prací v 10 sekcích. Naši studenti získali 3 první místa, 5 druhých míst a 1 t etí místo.
Zahrani ní styky
V roce 2003 FAST navázala na innost a spolupráci v oblasti bilaterálních a rámcových dohod a smluv a po et
zahrani ních škol a institucí, s nimiž fakulta spolupracuje se zvýšil na 81.
V oblasti výjezd do zahrani í bylo realizováno celkem 462 zahrani ních cest, z toho na 375 služebních cestách
byly p edneseny p ednášky a p ísp vky a v tšina z nich byla rovn ž publikována ve sbornících. Ú astníci
konferencí, seminá a zahrani ních stáží navštívili celkem 28 stát .
V roce 2003 fakultu navštívilo celkem 61 zahrani ních pedagog , doktorand a student a finan ní výdaje na
tyto návšt vy byly hrazeny z v tší ásti z finan ních prost edk na granty a v decké zám ry.
Výstavba a dislokace
V roce 2003 byla dokon ena rekonstrukce budovy A v etn úpravy 4.NP na prezenta ní prostory a byla
realizována rekonstrukce budovy F, do které byly p emíst ny laborato e vodohospodá ského výzkumu dosud
dislokované v areálu Rekrea ní 1 – Kníni kách.
V areálu Veve í – Žižkova byl instalován monitorovací systém zahrnující monitoring energetického
hospodá ství, systému zabezpe ení, provozu výtah a kamerového systému.
Bylo pozastaveno zpracování projektu venkovních úprav areálu Veve í – Žižkova a zahájení vým ny oken
v budov D.
Celoživotní vzd lávání
V roce 2003 byl na Stavební fakult zahájen vzd lávací systém ve dvou základních oblastech, a to:
• v oblastech akreditovaných studijních program
• kurzy pro stavební praxi a ve ejnou správu
Kurzy pro stavební praxi a ve ejnou správu byly akreditovány v rámci celoživotního vzd lávání KAIT.
Dopl ková innost
V rámci dopl kové innosti se jednotlivé ústavy aktivn zapojují do spolupráce s praxí, a to formou provád ní
experimentálních zkoušek nutných pro zpracování ady projektových úkol , ale také v oblasti expertizní a
posudkové.
Hodnocení výuky studenty
Tak jako v minulých letech, i v roce 2003 byla v zimním i letním semestru na fakultním intranetu realizována
anketa „Hodnocení výuky studenty“. Ankety se zú astnil nevýznamný vzorek student (cca 14%), v hodnocení
byli zahrnuti všichni pedagogi tí pracovníci fakulty.
Knihovnické informa ní centrum
Knihovnické informa ní centrum (KIC) zabezpe uje informa ní podporu výuky, studia, v dy a výzkumu na
Fakult stavební. Zp ístup uje všechny druhy informa ních zdroj v souladu s pot ebami vzd lávací, v decké a
výzkumné práce. Uživateli KIC jsou p edevším studenti a zam stnanci FAST, ale také studenti a zam stnanci
ostatních fakult VUT v Brn , jiných vysokých škol i odborná ve ejnost. Knihovnické a informa ní služby jsou
poskytovány v souladu s tendencemi vývoje informa ních technologií a zp ístup ování informa ních zdroj .
Sou asn s elektronickými informa ními zdroji jsou zp ístup ovány také tišt né dokumenty, na jejichž

dopl ování a zkvalitn ní byl v roce 2003 kladen d raz. Elektronické informa ní zdroje byly p ístupny
prost ednictvím projekt programu „LI - Informa ní zdroje pro výzkum a vývoj“.
V zá í 2003 byla dokon ena rekonstrukce KIC, p i níž došlo k výraznému rozší ení prostor Informa ního centra
KIC, které je tvo eno t emi studovnami pro volný p ístup k tišt ným dokument m, dv ma po íta ovými
studovnami pro p ístup k elektronickým informa ním zdroj m, kopírovacím centrem a vstupní halou.
Informa ní centrum poskytuje konzulta ní, referen ní, rešeršní, reprografické a výp j ní služby.
Po et celkov vybudovaných studijních míst iní 290, z nichž je však zapot ebí 70 míst vybavit nábytkem. 80
míst v po íta ových studovnách je kompletn vybaveno a jsou zde instalovány nové po íta e, které byly
po ízeny s podporou Fondu rozvoje vysokých škol. K efektivnímu využívání informa ních zdroj jsou studenti
vedeni v kurzech informa ní výchovy, které byly po ádány pro studenty 1. a 5. ro níku, pro studenty doktorské
formy studia i pro další zájemce. Byl zpracován „Rozvojový zám r Knihovnického informa ního centra pro roky
2004 - 2006“, v n mž je stanoven rozvoj inností a služeb KIC pro další období, pot eba dopln ní materiálního
vybavení a personálního posílení tak, aby mohla být rozší ena provozní doba KIC.
Veškeré podrobn jší informace o Fakult stavební VUT v Brn a jejich aktivitách jsou zve ejn ny na
www.fce.vutbr.cz

